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Medlemsstatistik
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Föreningen och medlemmar
Friluftsfrämjandets avdelning i Hudiksvall bildades 1933, den första Hedestugan vid
Hedetjärnen byggdes 1935, nuvarande stuga på toppen av slalombacken tillkom 1967 med en
utbyggnad 1983. En större upprustning av den äldre delen av stugan gjordes 1997 med ny
panel, tilläggsisolering, nya fönster och styrutrustning till elradiatorerna. Slalombacken
öppnades 1938, d v s för 80 år sedan. Marken vid Hedebacken skänktes av fabrikör Erik
Sundin 1972 och samma år rustades backarna, vägen breddades och parkeringsplats byggdes.
Hedebackens vänner startades 1999 som en driftsförening. En ny lift i backen med fördubblad
kapacitet byggs 2002. En stor renovering av stugan gjordes under 2018, se nedan.
Antalet medlemmar (363) har varit oförändrat jämfört med föregående år. Främjandet
Hudiksvall ligger då på 6:e plats i Region Mitt, där dock antalet avdelningar under året
minskat från 53 till 46.
Styrelsen
Styrelsen har under gångna året haft nio protokollförda sammanträden, varav sju med den i
mars nyvalda styrelsen.
Sammanfattningsvis kan styrelsen se fina aktiviteter inom avdelningens olika verksamheter.
Vi har börjat med en snöskovandringssektion medan mulleverksamheten dock ännu inte
kommit igång.
Under året har styrelsen försökt att uppfylla önskemålet från Hans Bovin vid årsmötet 2018
att verka för användandet av ekologiska och miljöcertifierade varor vid föreningens
sammankomster och serveringen i Hedestugan.
Föreningens ekonomi är god, en del av sparade medel har enligt budgeten använts för
upprustningen av Hedestugan.
En osäkerhet för framtiden är förråd för kajakerna, där en omstrukturering av hamnområdet
om några år kan göra att vi måste hitta nya lokaler.

Följande utgör en sammanfattning av gångna årets arbete inom olika områden.
Hemsidan-Facebook
Under året har vi bildat en web-grupp, som dels gått utbildning i Sundsvall och Falun, dels
träffats för att utveckla hemsidan och aktiviteterna på Face book.
Ett speciellt tack riktar vi till Agneta Lindskog och Maria Puranen för deras arbete.
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Vi tror fortfarande att vi måste använda många kanaler för att nå medlemmar och andra
intresserade. Där verkar Face book vara en bra ingång till t ex hemsidan. Även direktmail till
alla medlemmar med mail-adresser har använts. Av våra 363 medlemmar är det dock 106 som
saknar eller inte vill ha meddelanden genom mail. Vi har därför försökt kontakta dem som
inte angivit sina mailadresser. Vi har dessutom arbetat att stärka hemsidan genom att utbilda
flera web-redaktörer för att kunna hålla hemsidan aktuell och intressant.

Hedestugan
Hedestugan har renoverats invändigt från golv till tak, allt är nymålat, nya golv, ny belysning
och nya toaletter. Detta har kunnat ske genom Ann-Sofie Lundvall på Hälsinglands
fastighetsbyrå, som kunnat engagera flera Hudik-företagare, och som genom
Bromangymnasiets elever kunnat få allt arbete utfört. Här förenas nytta med lärande!
Genom bolaget Holmen Skog och vår medlem Stig-Lennart Persson har skogen runt
Hedestugan röjts och gallrats. Hela området är nu ljusare och utsikten från stugan och
slalombackens sluttningar mycket bättre. Skogsstyrelsen har hjälpt oss med den gamla
kulturstigen, där vi även i samarbete med andra markägare börjat öppna upp för hela den 3 km
långa stigen. Här återstår dock arbeten med skyltning och brobygge.
Utvändigt har vi också fått ett nytt avloppssystem, dit nu alla avlopp nu kommer till rätt plats.
Styrelsen ser det som ytterst viktigt med ett fungerande avlopp och med kapacitet för alla
aktiviteter som bedrivs. Bland annat kan det komma flera hundra skolelever bara under en
vecka. Det är främst hit årets budgeterade medel för upprustning av stugan har gått.
Ett missöde i slalombacken under skogsavverkningen resulterade i byte av flera belysningsstolpar och nytt fundament till en av bågarna. Allt detta blev ett försäkringsärende. Liften har
fått en ny wire.
Under året har Peter Åkerström, anställd av Hudiksvalls kommun, tillsammans med sina
medhjälpare gjort fina insatser i Hedestugan med underhåll, renoveringsarbeten – och under
våren 2019 – hjälpt till i serveringen.
Styrelsen har ett gott samarbete med Hedebackens vänner bl a för värna fortsatt upprustning
av stugan. Vi ser behov av fortsatt upprustning med främst yttertaket. För närvarande kan
dock inte Friluftsfrämjandet bidra med medel för en sådan åtgärd.
Aktiviteter
Styrelsen vill berömma det fina och engagerade arbete som görs i våra sektioner
långfärdskridskor, kajak, motion och gemenskap samt snöskovandring.
Se deras separata verksamhetsberättelser!
Gemensamma aktiviteter
Styrelsen kunde i juni anordna utflyktsdagen för tjugotalet medlemmar till ön Gran
omsorgsfullt guidade av Hans Bovin. Solen sken, vindarna var svaga och vi fick en
oförglömlig dag på ön. Vi fyllde två båtar med totalt 20 deltagare.
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Under hösten gjorde vi en tur med mossor och lavar till Storberget med Per-Gunnar Jacobsson
som utmärkt guide och totalt åtta deltagare.

Avdelningarnas verksamhetsberättelser 2018
Skogsmulle 2018
Avdelningen har kontakt med Ur och Skur dagis och bistår med viss hjälp. Våra försök att få
till en utbildning i Hudiksvall våren 2018 för mulleledare gick om intet.
Långfärdsskridskogrenen 2018
Siffror inom parentes är från 2017
Under kalenderåret 2018 kunde endast 4 (7) ledarledda turer genomföras. Egentligen är ju
långfärdsskridskogrenens verksamhetstid höst 2017/vår 2018. Om man ser till denna
tidsperiod genomfördes endast 5 (13) ledarledda turer. Kalenderåret liksom säsongen var
troligen de sämsta på många år i skridskogrenens historia!
Vårsäsongen 2018 började den 14/1 med en tur på Sördellen som låg blank med fina isrosor.
Hela 22 personer kom den här dagen och det blev gemensam matpaus tillsammans med
skridskokursen som också var där. Sedan under våren genomfördes endast en enda tur med en
deltagare. Sedan var säsongen snöpligt slut 3/3 (19/2). Men flera fina rekognosceringsturer
genomfördes under våren men ingen ledde till någon ledarledd tur efterföljande helg på grund
av snöfall i de flesta fall. Säsongen 2017/18 levererade skridskogrenen i Hudiksvall 53 (71)
isobservationer till Skridskonätet.
Vi fortsätter med att varva åkgrupp 5 och 6 varannan genomförd tur. Det har fallit bra ut och
flera åkare som vill åka långsamt eller är osäkra kommer till turerna med åkgrupp 6.
I februari 2018 genomfördes en ledardag först med skridskor på Enångersfjärden på lärorika
isar och sedan med bastu, middag och ledarsamtal hos Mats som räddade bastu och
middagsplats eftersom vattnet på Hölick, där vi egentligen skulle ha varit, hade frusit.
På Camp Igge genomfördes en åkträningsdag men tyvärr kom inte någon deltagare. På årets
näst sista dag genomfördes åkträning och genomgång av utrustning på Håckstaviken med 9
deltagare.
Skridskokurserna har genomfört två kursdagar på is. En på Sördellen i januari och en på StorYan i december. Tyvärr kommer det få deltagare på dessa kursdagar på is. En ny skridskokurs
utannonserades under hösten 2018 men fick för få deltagare. En ny utannonseras i januari 2019.
Ledarna har övat uppstigning ur isvak. Dels på Långsjön i Forsa och dels på isflaksattrapp i
badhuset.
I januari 2018 gick två ledare en kurs i åkteknik på sjön Runn i Falun.
Ytterligare en köledarutbildning genomfördes under en kväll i Hedestugan hösten 2018, med
två erfarna skridskoåkare som deltagare. Nu har vi fyra köledare och 7 ledare. Målet är att
kunna köra två olika grupper på helgerna, en snabbare och en lite långsammare. Men där är vi
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inte riktigt än. Region Mitts utbildningar av ledare får tyvärr ingen anmäld från vårt
närområde. Så ledarbristen kvarstår.
Skridskosäsongen hösten 2018 startade den 24/11 (26/11) med en rektur till Ö och V
Geasjöarna. Därefter var det relativt bra förhållanden under hösten men vi kunde endast
genomföra två turer, en på Hansesjön och en på Storsjön.
Isnytt har sänts ut varje helg under säsongen med information om turer som ska bli av eller
turer som inte kan genomföras. Telefonsvararinformationen har fungerat som tidigare men
ledarna genomför nu en undersökning hos deltagarna om hur många som använder den. Är
användandet lågt kanske den servicen läggs ner. Utvärdering sker hösten 2019.
Under de 4 (7) ledarledda turerna kalenderåret 2018, deltog 48 (69) personer inklusive ledare,
dvs. ca 12 (10) personer per tur i genomsnitt. Totalt åkte man 86 km (161), dvs. ca 21 km/tur
(23) i genomsnitt
Årets skridskosäsong har erbjudit exceptionellt få ledarledda turer vilket berodde på den
snörika vintern. Vi hoppas att skridskoåkarna i vårt område inte tröttnat utan förstår att det
alltid finns is – ibland mer och ibland dock mindre.
Tack till långfärdsskridskoledarna och köledarna som hjälper till på rekturer, ledarledda turer,
skriver Isnytt, talar in meddelanden på telefonsvararen, skriver färdrapport på skridskonätet,
mm.
Hans Bovin, grenledare långfärdsskridsko.

Kajakgrenen 2018
Under det gångna året har kajakgrenen återigen genomfört flera traditionsenliga och
uppskattade aktiviteter. Totalt antal deltagare fortsätter att öka vid en jämförelse gällande de
senaste säsongerna.
Fyra söndagskvällar under våren genomfördes även i år kursen i säkerhet och teknik i
Hudiksvalls badhus i samarbete med Studiefrämjandet.
Vår utomhusverksamhet sträckte sig från 17 maj till 1 december. Vi hade 23 paddelaktiviteter
(21 st år 2017, 20 st år 2016 och 18 st år 2015) och totalt deltog 287 personer (231 st år 2017,
216 st år 2016 och 202 st år 2015).
Torsdagspaddlingar genomfördes 16 gånger (14 ggr år 2017, 15 ggr år 2016 och 13 ggr år
2015) med i genomsnitt 12 deltagare per tur (13 st år 2017, 12 st år 2016 och 13 st år 2015)
och några gånger var kajakgrenens alla uthyrningskajaker bokade. En torsdagspaddling blev
inställd.
Kristi Himmelsfärdshelgen genomfördes en paddling i Stockholm. Gruppens sex deltagare
övernattade på Långholmens vandrarhem. Dagsutflykter genomfördes från norra Munsö till
Birka på Björkö, i centrala Stockholm samt från Gärdet och runt Djurgården ut till
Fjäderholmarna.

7

På nationaldagen genomfördes en kurspaddling för de som gått kurs i badhuset under de
senaste tre åren. Två ledare och fyra kursdeltagare paddlade i Njutångersfjärden med start i
Mössöviken.
Under några dagar i slutet av juni genomfördes en Ålandspaddling. Med Sandösunds camping
på Vårdö som bas gjorde nio paddlare dagsutflykter i delar av Norra Ålands skärgård. Bland
annat besöktes Flatgrund, Simskälla, Väderskär, Hamnsundet och Verkviken. På grund av
blåsigt väder blev det turistbesök i Mariehamn och på Järsö istället för paddling en dag.
I månadsskiftet juni/juli paddlade sju personer sammanlagt 12 mil i nordligaste delen av
Helgeland, Norge, under sju dagar med tidvattenskillnader, varierande väder och skiftande
vindar. Det blev paddling i Melfjorden och Nordfjorden samt till bl a öarna Renga och
Rödöya. God fiskelycka ledde till fångst av torsk och sej vid flera tillfällen.
En kombinerad gourmet- och säkerhetspaddling genomfördes 11-12 augusti med sammanlagt
17 deltagare. Ursprunglig plan var övernattning på Bålsön, men väderprognosen ledde istället
till att Hörne udde valdes som lägerplats. Paddelturer och praktiska övningar dagtid samt
buffémiddag på kvällen.
Avslutningspaddlingen 15 september genomfördes på Norra Dellen i varmt och soligt väder.
Start och mål vid klubbstugan, Dellarnas kyrkbåtsroddare. Stopp för paus blev det på Orrön
och Långön. Sammanlagt 14 km paddling och 18 st paddlare. På kvällen blev det bastu,
middag med bl a surströmming och därefter bildvisning.
Adventspaddlingen utgick från Essvik. Lunchstopp med brasa genomfördes på Bergön. Åtta
deltagare och 12,5 km paddling.
Efter paddlingen blev det samling hos Folke Lindqvist i Enånger med glögg, bastu på två
olika ställen, middag i form av knytkalas och avslutningsvis bildvisning av Anna Englundh,
bl a från hennes paddling vid Grönland.
Kajakledarna: Gruppen består av knappt 20 stycken ledare. Nytillskott är välkommet och vi
fortsätter att verka för och hoppas på en successiv föryngring. Med alla våra aktiviteter och
med kajakuthyrningen har ledarna återigen gjort en stor insats under året.
Ledarutbildning: I början av året utnyttjade några ledare möjligheten till övningar i Delsbo
simhall. En kväll i februari träffades ett antal ledare för samtal om ledarrollen med
utgångspunkt från häftet Ledarskap i kajak från Friluftsfrämjandet och en lista över lämpliga
ledaregenskaper som föredömligt sammanställts av Ove Sigvardsson, kajakgrenens
utbildningsansvarige. En ledare har slutfört steg 1-kurs för kajakledare.
Under våren genomfördes en arbetskväll för att gå igenom och rusta våra kajaker inför
säsongen. Sett över en flerårsperiod fortsätter vi att successivt byta ut våra kajaker och via ett
nyinköp har antalet kajaker för uthyrning i år utökats till 11 st.
Avslutningsvis ett stort tack till alla er som hjälpt till under det gångna året.
Mats Nordgren, grenledare Kajak
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Motion och gemenskap, verksamhetsåret 2018
Under det gångna verksamhetsåret har denna gren inom Friluftsfrämjandet genomfört tio
onsdagspromenader under våren respektive hösten. Arbetsgruppen har bestått av Inger
Lundgren, veteranen i ledningsgruppen, tillsammans med Ragnar Sidenvall, Anders Biving.
Lennart Juhlin, Lars Almberg och Karin Ekberg.
Onsdagsvandringarna började hösten 1991 under ledning av Sven Lindholm, Tage Pettersson
och Tage Johansson. Målet har varit Hedestugan alternativt något företag eller någon
organisation eller verksamhet "ute i samhället". 359 personer deltog: under våren (165 inkl.
10 deltagare på jumping, Träningsvarvet) och hösten (194), i snitt 17 deltagare per gång.
Under vecka sex bemannade sammanlagt tolv personer serveringen i Hedestugan, då
Hedebacken var igång.
Träffar i Hedestugan under våren
I Hedestugan har vi under våren fått träffa och samtala med följande personer:
 Peter Åkerström berättade om kommunens samverkansprojekt, som pågår i
Hedestugan.
 Naturfilmaren Bernt Persson visade ett par av sina många
filmer och dessutom några av sina naturtavlor.
 Monica Sundin, osteoporos-sköterska vid Hälsocentralen i
Hudiksvall, hjälpte oss förstå vad benskörhet är och hur den
kan förebyggas och behandlas.
 Avslutningen arrangerades av bland andra Peter Åkerström
och hans grupp. Grillning och lekar vid olika stationer. Här
ser vi ordföranden själv i farten!
Besök under våren
Under våren besökte vi sex olika verksamheter:
 Åsa Björke guidade oss runt på Träningsvarvet vid hamnen. Vi fick senare en
möjlighet att testa "jumping" på studsmattor.
 Hälsinglands museum. Lars Berglund guidade oss i 1700-talets Hälsingehistoria med
kopplingar till nutid, och introducerade en ny utställning om romer i Sverige före
1959.
 En fortsättning på skogstemat med Stig-Lennart Persson, Holmen Skog
 Hudikhus vid Varvet. Vi fick information av Malin Hagberg om företaget och dess
verksamhet och en guidad tur i själva huset.
 Skogspromenad över Kolboberget med Inger och fika ute i det fria. Härligt väder!
 Gamla tallen" på Hölick. Vägen var oframkomlig på grund av bäververksamhet! Vi
lyckades som ersättning få tag på pinfärska Hitta Ut-kartor och tog oss fram till de
flesta kontrollerna runt Lintjärn.
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Träffar i Hedestugan under hösten
Vid höstens träffar i Hedestugan har vi mött och informerats av
 Johannes Person berättade om sitt arbete som kommunpolis. I sista minuten fick vi
byta lokal till Baptistkyrkans kafé eftersom Hedestugans renovering startade i
konferensdelen.
 Peter Jonaszon berättade om DellenMejeriet i Delsbo och bjöd på smakprov.
 Julavslutning med Hudiksvalls spelmanslag, ett mycket uppskattat inslag, liksom
risgrynsgröten!
Besök under hösten
Vi har besökt sju olika mål under hösten.
 "Gamla tallen" på Hornslandet, ett mer lyckat försök! Marianne Pettersson vandrade
med oss till denna märkvärdiga tall.
 Ulvberget. Mats Strandell berättade och visade runt i denna välskötta anläggning.
 Sjöräddningens hus vid hamnen. Christian Widelund Johansson tog emot oss och
berättade om verksamheten.
 Skogstemat fortsätter med avverkning, inte runt Hedestugan som planerat utan kring
Ofärne. Stig-Lennart Persson visade och berättade om skogsmaskiner i arbete.
 Oil Quick. Monica Broström med två kolleger tog emot, informerade och guidade.
Tipspromenad och vinster ingick!
 Bibliotekarie Maj Mosell informerade om nya medier och nyinkomna böcker på
Hudiksvalls bibliotek.
 Kommunhuset. Ekonomikontorets chef Kent Lundqvist informerade om kommunens
ekonomi. Olof Forsvik från Kultur & Fritidsförvaltningen berättade om sportbibliotek
för utlåning av sportartiklar och ett Förenade i rörelse-projekt under 2019, för årskurs
3 i Iggesund, för att få barn att röra sig mer.
Varmt tack till alla i grenledningen som ordnat så fina program genom åren!
Ragnar Sidenvall, ordförande

Snöskovandrarna 2018
Efter en utbildningshelg i Härnösand i början av året har vi ordnat två snöskovandringar, den
första på Hornslandet 18 mars och den andra på Storberget 7 april. Båda dessa turer blev
mycket uppskattade. Avdelningen har köpt in ett antal snöskor. En av målsättningen med
verksamheten är att kunna locka ut i naturen även de personer som aldrig lärt sig åka vare sig
skidor eller skridskor. Det målet kunde vi också uppfylla liksom att nya deltagare tillkom.

Hedebackens vänner 2018
Styrelsen höll under året 9 protokollförda möten varav 2st ägar-/planeringsmöten med
styrelserna för FF och HA.
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Backen öppnade 9/1-18 och stängdes W13 i samband med påsken. Efter en snörik säsong med
ett bra ekonomiskt utfall kunde styrelsen konstatera att vi kunde avsätta 145 kkr till
investeringar. Vi hade även förhandslöfte från FF Hudiksvall om bidrag på 70kkr till nytt
avlopp. Styrelsen avsatte även som tidigare en reserv till ”vinter utan snö”. Ny vajer till liften
och, nytt avlopp prioriterades. Vajerbytet blev dock kraftigt försenat på grund av tidigare
nämnda skador på liften. Allt avlopp samlas i ny infiltration och tanken togs bort.
Kostnaderna för investeringarna blev ca 265 kkr. Genom bidraget till avloppet och nyttjande
av reserver avsedda för ”vinter utan snö” kunde allt genomföras.
Vid snötillverkningen i dec. blev vi utan vatten i pumpbrunnen i bäcken. Detta på grund av
låg tillrinning förorsakad av låg grundvattennivå. Genom införskaffande av två större
begagnade vägtrummor och uppgrävning av ån inom vårt område löstes problemet för ca 10
kkr. Detta möjliggjordes tack vare styrelsens sammansättning och kontaktnät.
Stugkommittén har fortsatt sitt arbete på ett utmärkt sätt. Förutom köket som renoverades i
fjol har stugan invändigt genomgått en total renovering. Detta har varit möjligt tack vare
sponsorer. Huvudsponsor och idéspruta har varit Ann-Sofie Lundvall, Hälsinglands
fastighetsbyrå. Sjutton sponsorer har bidragit med material och pengar. Alla ytarbeten och
VVS har utförts av Gymnasieskolan medan Sörens El utförde elinstallationerna. Kostnaderna
för gymnasieskolan var endast ca 9 kkr och avsåg främst transporter och verktyg och
förbrukningsmaterial. I samband med renoveringen byttes ett antal elelement i stugan. Detta
bekostades av FF. Stugkommittén har hela tiden varit delaktig tillsammans med RT-projektet.
Skogen på området har gallrats av Holmen Skog på uppdrag av FF Hudiksvall. I samband
med gallringen inträffade flera skador förorsakade av skogsmaskinen. Fundamentet till en
liftportal sprack i samband med att portalen påkördes. Tre belysningsstolpar bröts av och tre
lutade efter åverkan av maskinen. Skadorna betalades och åtgärdades av försäkringsbolaget
förutom stolparna som ansågs för dåliga. Dessa ersattes av HBV. Detta har dock förorsakat
mycket extra arbete för HBV. Området är också svårt att utnyttja till sin fulla potential då det
ligger mycket ris, grenar och mindre träd kvar på området.
Även 2 st planerade underhåll i liften genomfördes. Oljebyte (9 kkr) av liftens växellådolja
och byte av 2 rullgrupper i liften (27 kkr).
Under hösten har flertalet möten mellan Kommunen/ Fritidskontoret, HBV, FF och HA ägt
rum. Mötena har främst gällt driften av anläggningen. Tills vidare har inga beslut tagits. Vi
hoppas dock på fortsatta diskussioner efter innevarande säsong.
Ett nytt hyresavtal har träffats med Lärandeförvaltningen. Avtalet avser hyra av
uppställningsplats för container samt nyttjande av anläggningen för sammarbetsträningar.
Vi har under säsongen haft god hjälp av Tekniska med pistning, flytt av snökanoner, ved till
grillarna, samt en del service av liften. De har även skött liften alla skolans friluftsdagar samt
vardagar på sportlovet.
RT teamet har förutom viss kontinuerlig hjälp vid anläggningen hjälpt till på skolornas
friluftsdagar samt skött serveringen vardagar under sportlovet.
Sammanlagt 10 friluftsdagar bokades av skolorna inom Hudiksvalls kommun
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Som vanligt har ett stort antal timmar nedlagts av föreningarnas medlemmar samt föräldrar
vid snötillverkning, drift av liften samt serveringen.
Styrelsen riktar ett stort tack till alla som hjälpt till och möjliggjort att anläggningen kunnat
drivas i den omfattning som skett.
Styrelsen för Hedebackens Vänner/C-G Ekroth
Studiefrämjandet
Kontaktperson har varit Lasse Almberg samtidigt som varje sektion haft täta och givande
kontakter med dess ansvariga Maja Persson. Styrelsen och även använt Studiefrämjandets
lokaler för olika aktiviteter.

Regionstämma 2018.
Vid årets Regionstämma i Falun 21-22 april blev Hans Levander omvald för 2 år som ledamot
i Regionstyrelsen och Hans Bovin ledamot i Valberedningen. Från Hudiksvall deltog Maria
Puranen, Lennart Juhlin, Lars Almberg och Ragnar Sidenvall, antalsmässigt var vi bäst
representerade bland deltagande avdelningar. Deltagarantalet för övrigt var dock så litet att
andra dagens fortbildningspass fick begränsas kraftigt.

Styrelsens slutord
De olika sektionerna har gjort ett bra arbete under gångna verksamhetsåret. Vi vill tacka och
Hedebackens vänner för det idoga arbete de lagt ner på Hedestugan och Hedebacken under
det gångna året! Ett speciellt tack till Anders Biving, som idogt bidragit i stort som smått för
att hålla Hedestugan i trim. Styrelsen har upplevt en glädje i sitt arbete under året, där
kontakter med de olika verksamheterna varit positiva och givande.
Vi är beredda att ta ytterligare steg för fortsatt utveckling av avdelningens aktiviteter.
Hudiksvall den 13 mars 2019

Ragnar Sidenvall
Ordförande

Lennart Juhlin
Sekreterare

Folke Lindqvist
Vice ordförande
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Ledamot

Lars Almberg
Ledamot

Agneta Lindskog
Ersättare

Marianne Pettersson
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